
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÜEDUAPOLIS 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONTRATO N° 05e/2014. 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS E A 
EMPRESAS. A. MARQUES - ME. 

CONTRATANTES: "MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS", Pessoa Juridica da Direito Público interno, com 
sede a Avenida Francisco Alvos da Silva n° 443, Inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.903.176/0001-41 
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa B. A. MARQUES - ME, Pessoa Juridica de Direito 
Privado, estabelecida â Rua Bamabé Francisco da Silva, 325, Bairro itapoâ - Ivinhema - MS - CEP 
79.740-000, Inscrita no CNPJ/MF n° 15.310.799/0001-90 e inscrição Estadual n°28.375.375-7, doravante 
denominada CONTRATADA. 
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Sra. Maria das Dores de Oliveira Viena, 
Prefeita Municipal, brasileira, portadora do CPF no. 707.119761-04 e Cédula de Identidade RiS 904.172 
SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua Eraldo Rodrigues da Silva, no. 234. Centro e a 
CONTRATADA o Sr. Célio Aparecido Marques, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de 
Mnhema - M8, a Rua Antonio Soares Branquinho, no 45, Bairro Piravevê - CEP 79.740-000, portador do 
RiS n.° 3.321.348-4 - SSPJPR e do CPF n° 474341.399-00. ajustam o presente Contrato, mediante as 
cláusulas e condições aqui estipuladas. 
III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autotlzaço 
da Prefeita Municipal, exarada em despacho constante do Processo Licitatôrlo no 05912014, gerado pelo 
Pregão Presencial n° 014/2014, que faz parte Integrante e complementar deste Contrato, como se nele 
estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, 
com o disposto na Lei n° 10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, Lei Complementar ri0  123106, 
Decreto Municipal n°  029/2007 e, subsidiariamente. na  Lei n° 8.666193, de 21/06/1993, e alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Contrato para o Fornecimento de Gêneros Alimentícias e 
Produtos de Limpeza, destinados a Gerencia Municipal da Saúde, para atendimento do Hospital e ESFS 
do Município, em conformidade com as especificações, quantidades, marcas e valores abaixo. 

Um Quant Especificação Marca vi,. unit vaorTowj 

01 24 

Achocolatado 	em 	rtô 	da 	primeira 	qualidade 

Chocomll 

2,99 71,76 

acondicionado em embalagem polipropileno com no 
mínimo 400q2  com Informação dos nutrientes, do 
fabricante e data de vencimento na embalariam 

02 105 

Açúcar 	cristal 	branco, 	acondicionado 	em 

Crystal 

8,48 895,70 

embalagem de polipropfieno transparente original 
do fabricante com 5 kq, aspecto granuloso fina a 
médio, Isento de matéria terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, registro no ministério da 
agdcuitura-sif, informações do fabricante, espec. do 
produto e data de vencimento na embalagem. 

03 12 
Maçante artificial, embalagem original de fabrica, 

Mocyi 
2,95 35,40 

com aproximadamente 100 ml. 

04 

Aqua sanitalia, com no mínimo 2' de teor de cloro 

Vera 

1,90 1.086,80 

ativo, embalagem em frascos de 	1000 ml, pronto 
uso, embalagem lacrada, com registro do Ministério 
da 	Saúde, 	químico 	responsável, 	datas 	de 
fabricação e de validade, indicações e precauções 
deusa, composição e informações. 

3(Z 

L 

os 100 

Álcool 	etillco, 	liquido 	embalagem 	em 	frascos 
plásticos de 1000m1, 46%, uso doméstico, pronto 
uso, original da fábrica, embalagem lacrada, com 
Registro do Ministério da Saúde, validade e ficha 
técnica do fabricante, indicações de uso e data da 
validade: 

Chomix 

40 409,00 

c 

 

 



06 24 Alho 100 % natural cabeça Inteira, dentes grandes 
e uniformes, firmes e com brilho. Da Horta 

12,70 304,80 

07 100 
Amaclanto de roupas 02 kg (Fácil dissolução, 
promove maciez das fibras têxteis, possui agradável 
perfume) 

Vera 
5,05 505,00 

08 00 Amido 	de 	Milho 	acondicionado 	embalagem 
Omilie 

5,34 32,04 original de fabrica, com aproximadam. 500 gr. 

09 20 

Aromatizante 	ambiental, 	aerossol, 	com 
composição mínima de: quaternário de amônio: 
0,07%; 	solubilizantes; 	coadjuvantes; 	perfume: 
butanolpropano; volume; mínimo 99% do declarado 
na embalagem ou rotulo: em embalagem com 360 
mi de produto (tipo bom ar ou similar de mesma 
quaffdade ou superior) 

Ah Wick 

7,29 145,80 

lo 43 

Arroz agulha longo fino, tipo 1. 	acondicionados 

Boa Safra 

9,05 434,40 

em 	embalagem 	de 	poliproplleno 	transparente, 
original de fábrica com 5 kq, Isento do matéria 
terrosa, 	Pedras, 	fungos 	ou 	parasitos, 	livre 	de 
umidade e de fragmentos estranhos, com grãos 
inteiros, registro no me, informa~ do fabricante e 
data de vencimento na embalagem 

11 12 Azeito de Oliva extra virgem, embalagem original 
Faio 14,30 171,60 de fabrica, com aproxlmad. 500 ml. 

12 18 Azeitona copo 	embalagem original de fabrica, 
elI 

3,54 83,72 com aproximadamente 250 gr. 

ia 42 Baldo com capacidade mínima para 20 litros, em plasutil 
15,40 846,80 material plástico resistente, c/ alça de metal. 

14 30 

Banana, nanlca, em penca, Mitos com 60 a 70% 

Da Horta 

2,13 63,90 

de maturação, uniformes, no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da ospécle, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

120 

Da Horta 

3,07 368,40 

Batais, comum espedal, lavada, tamanho médio, 
uniformes, 	inteiras, sem ferimentos ou defeitos.

15 firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra 
aderida à superfície externa. 

18 90 

Beterraba 	sem folhas, de primeira, bulbos de Da Horta 

2,99 269,10 

tamanho 	médio, 	uniforme, sem 	ferimentos 	ou 
defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra 
aderida à superfície externa. 

17 120 
Biscoito 	Áqua 	e 	sai 	acondicionado 	em 

Dauas 
2,90 348,00 

embalagem plásfice transparente com 4Dqctr de 
boa qualidade. 

18 120 
Biscoito doce tino MaIsena acondicionado em 

Dalias 
2,90 348,00 

embalagem plástica transparente com 400qr de 
boa qualidade. 

19 16 
Bobina plástic 	( saco p/ freezer) 25x35cm rolo 

EJ 
40,50 648,00 

com 1.000 unid. 

20 10 Bota de borracha, forrada, andderrapante, cano 
médio, n° 34 ao 35. Vulcabras  38,50 385,00 

21 10 Vulcabras 38,50 385,00 
Bota de borracha, torrada, antiderrapante, cano 
médio, n°38 ao 38 

22 33 Brilho Alumínio tradicional, frasco c/ 500 ML Tradicional 2,14 64,20 

23 240 

Çfj, torrado e moldo, com aspecto de pó fino, 

Bras]? 

6,75 1.620,00 

acondicionado em embalagem de papel laminado 
original do fabricante 	com 600w 	prazo de 
validade de no mínimo 3 meses. 

24 120 

Csrne bovina molda com no máximo 10% do 

Forte Boi 

9,90 1.1R8;00 

gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme na 
cor vermelho vivo sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, registro no Ministério da Agricultura - 
SIF 

25 90 Carne bovina, coflo Mole sem osso, com no máx. Frl2ovema 13,90 1251,00 



10% de gord, resMada, com aspecto firme, na cor 
vermelho 	vivo, 	sem 	e$curec. 	ou 	manchas 
esverdeadas. o! Registro 	Ministério da Agricultura 
-SIF 

26 120 

Carne 	bovina, 	patinho 	sem 	osso, 	livre 	de 

Frigovoma 

13,20 1.584,00 

gorduras, resfriada, com aspecto firme, na cor 
vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas com Registro 	no Ministério da 
Agricultura -SIF 

27 90 
Cebola, tamanho madIR uniforme, som ferimentos Da Horta 

245 220,50 
ou defeitos, tenras e com brilho, turgescentes, 
Intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

28 

Cenoura 5am folhas de primeira, tamanho médio, Da Horta 

3,17 342,36 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 
corpos estranhos ou terra aderida A superfície 
externa. 

29 lu 

Cera, 	tipo 	liquida. 	Aplicação 	pisos 	cerâmicos, 
granitos, mármore e pavifiex. Cor.vermelha. Frasco 
de 	750m1. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, número do lote, validade e número da 
registro no Ministério da Saúde 

Bry 

3,35 33,50 

30 12 
Cesto plástico para lixo com tampa, capacidade j 

Arqplast 
13,60 165,60 

jUros, nas cores azul 	verde, preto, branco ou 
vermelho 

31 260 

Chá mate tostado e acondicionado em embalagem 

Campanário 

4,80 1.248,00 

de 	papeio 	original 	de 	fabrica 	coro 
pproxlmadamente 250 Gr 	isento de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e de 
fragmentos 	estranhos, 	com 	especificação 	dos 
Ingrediente e data de vencimento estampadas na 

embalagem. 

32 1110 

Chocha, do tamanho médio, de primeira, inteiros, 

Da Horta 

390 351,00 

sem ferimentos ou defeitos, tenros, som manchas e 
com coloração uniforme. 

33 600 - Colher descartável plástico, para Refeições Plastilanla 0,07 42,00 

34 12 

L 

Colorau 	condimento para culinária, embalagem 

Zaell 

3,15 37,80 

original de fabrica com aproximadamente 500 li  
com 	Informações 	do 	fabricante 	o 	data 	de 
vencimento estampados na embalagem. 

35 18 

Copo descartável' poliprpileno; com capacidade 

c 	stal 2,55 45,90 

de 	lOOmI; 	acondicionado 	em 	mangas 	o/IDO 
copos,poso mínimo 220gramas; as mangas não 
devem estar violadas; devera constar impresso na 
manga a capacidade total do ~,quantidade. 

38 3 

Copo descartável; polipropïeno; a/ capacidade de 
laOml; 	acondicionado 	em 	mangas 	dIGO 
copos.peso mínimo 2209ramas; as mangas não 
devem estar violadas; devera constar impresso na 
manga a capacidade total do copoquantidade. Cor 
bran. Cx iS 25 pacote 82,00 248,00 

37 10 Corante Liquido (Bisnaga) 50 ml, na cor vermelha 3m 2,03 20,30 

38 50 
Cotonete ( haste flexível) com ponta de algodão, 
compacta nas extremidades, não estéril, medindo 

• . Bom. caixa c/T5unid. 
Canon 

1,79 69,50 
39 200 Desinfetante floral e eucalipto galão do 2 litros Vera 3,50 700,00 

40 290 

- 

'Peteruento llauldo neutro, pronto uso embalagem 

Seleto 

1,33 385,70 
'química 

em frascos de 500 ml, biodegradável, 
fabricante, com registro do Ministério 

responsfrat,dMsde fabricação 
composição e informações do fabricante 

original do 
da Saúde, 
evalidade, 
estampada 



na embalagem. 

41 24 fimL,aiaqern para Marmitex, embalagem original 
de fabrica com aproximadamente 100 unidades, flyda 

23,30 559,20 

42 30 
Escova para limpeza com cardas de nylon, 
estrutura de madeira, formato oval ou retangular, 
medindo no rnfnimo 6x6x13,5cm. 

Desafio 
2,14 64,20 

43 50 

Esponja dupla face (fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 110x7Sx23mni, abrasMdade 

Brilhas 

3,20 160,00 

média. Composição: espuma de poliuretano com 
bactericida, 	fibra 	sintético 	com 	abrasivo. 
cl03unldades 

44 32 
Esnonia de iü de eco embalagem plástica com 8 

Seleto 
18,00 576,00 

unidades, 	acondicionado 	em 	fardo 	com 	14 
pacotes, 14x8 pacotes. 

45 54 Brilhos 
0,90 48,80 

Esponja para llmpezq, tipo dupla faca; medindo 
102x69x28mm; 	com 	formato 	retangular; 	com 
bactericida; na cor verdelamarela 

48 36 

Extrato de tomate pura polpa de tomate, de 1° 

Ciafilos 

0.50 234,00 

qualidade, acondicionada em embalagem original 
de fábrica pom aproximadamente 860 q com 
especificação dos Ingredientes, 	informações do 
fabricante e data de vencimento na embalagem. 

47 30 

farinha de mandioca torrada de 1 a  qualidade, 

Kadu 

3,60 108,00 

acondicionado 	em 	embalagem 	polipropileno 
transparente ou de papo], original de fábrica com j, 
jçg, 	registro 	no 	Ministério da 	Saúde/Agricultura 
aspecto granuloso fino, isenta de matéria toTosa, 
fungos 	ou 	parasitas 	o 	livre 	de 	umidade 	e 
fragmentos 	estranhos, 	com 	especificação 	dos 
Ingredientes, Informações do fabricante e data de 
vencimento na embalagem. 

48 IS 

Farinha de rosca, de 1 a  qualidade, acondicionado 

Pinduca 

3,20 57,60 

em embalagem polipropileno transparente ou de 
papel, original de fábrica com 500 GC, aspecto 
granuloso fino, Isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas 	e 	livre 	de 	umidade 	e 	fragmentos 
estranhos, com especificação dos ingredientes, irif. 
do fabrlc. e data de vencimento na embalagem. 

49 48 

Farinha de trigo de ? qualidade, acondicionada 

Pantanal 

2,60 124,80 

em embalagem de polipropileno transparente ou 
papel original de fábrica com 1 kq, aspecto fino, 
Isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitos e 
livre de umidade e fragmentos estranhos, com 
especificação dos Ingredientes. informações do 
fabricante data de vencimento na embalagem 

60 ao 
Farinha 	fina 	de 	milho 	(FUSA), 	amarelo, 	10  

Jota 
2,00 00,00 

qualidade, acondicionada em embalagem plástica 
transparente original do fabricante com lKq 

61 

Farinha 	para 	ulb, 	de 	12 	qualidade, 

, 	ane 

380 45,60 

acondicionada em embalagem de polipropileno 
transparente ou papel original de fábrica com 500 
Gr, aspecto fino, isenta de matéria terrosa, fungos 12 ou parasitas e livre de umidade e fragmentos 
estranhos, 	com 	especificação dos ingredientes, 
Informaçües do fabricante data de vencimento na 
embalagem 

52 

FEIJÃO tipo 1 carloqulnha novo, acondicionado 

Boa Safra 

334 360,72 

103 

em embalagem polipropileno transparente original 
de fábrica com 1 1w 	grãos Inteiros, aspecto 
brilhoso, liso, Isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmento 
ou 	corpos 	estranhos, 	com 	registro 	no 	MA, 
informações do fabricante e data de vencimento 
estampada-naembalagem 

53 18 E~fla em », de 10  qualidade acondicionada Militar 4,90 88,20 



em embalagens original de fabrica com 250 Gr. 
1 

com prazo de validade mínima de 90 dias. 

54 200 

Flanela, para limpeza, na cor laranja, medindo 
aproximadamente 30X40 cm cada, com costuras 
nas laterais, 100 % algodão, alta absorção de 
umidade, acondicionada em embalagem plástica 

Flam 

2,20 88400 

84,00 
55 42 Fásforo composição: fósforo, clorato de potãssio 

Gaboardi aglunantes, maço contendo 10 c" 2,00 

56 240 

Frango Inteiro congelado, com miúdos, com no 

Bailo 

4,85 1.164,00 

máx. 10% de gord. Apresentando cor amarelo 
rosada, 	sem 	escurecimento 	ou 	manchas 
esverdeadas, accnd. em emb. plást. com  reg. no 
mm. Agilc.-sft, lidar. do fabrlc. espec. do produto, e 
data de vencimento. Estampado na embalagem. 

57 60 

Gelatina 	sabores 	diversos, 	acondicionada 	em 

Kodilar 

0,80 48,00 

embalagem de papel ou plástico original de fábrica 
com aproximadamente 85 Gr especificação dos 
ingredientes, inforrnaçes do fabricante e data de 
vencimento estampadas na embalagem. 

58 18 
Grão da bico, acondicionada em embalagem 

Kodilar 
6,49 116,82 

plástica transparente original do fabricante com no 
mínimo 500 gr. 

59 110 

Guardanapo 	de 	papel 	descartável, 	medindo 

Pegg 

0,99 108,90 

aproximadamente 	23,5X23.5cm, 	extra-branco, 
100% 	fibras 	naturais, 	acondicionado 	em 
embalagem plástica transparente com 50 unld, 
original do fabricante. 

60 6 Laminas p1 Barbeai cx &J 03 UNID. Wllklnson 1,40 8,40 

61 .20   

L 

Laranja Dera madura, frutos de tamanho média, no 

Da Horta 

1,35 162,00 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes o com brilho. 

62 150 

Leite pasteurizado, tipo C homogêneo, branco 

Rincão 

2,10 315100 

leitoso, acondicionado em embalagem Individual 
plástica do 1 litro, original de fábrica, Registro no 
Ministério 	da 	Agricultura 	.. 	SIF. 	Ingrediente, 
informações do fabricante, especificação do produto 
e data de vencimento estampado na embalagem, 
com validado de no mínimo 02 dias contados da 
data do vencimento. 

63 500 

Limpador multiuso, de uso doméstico. Aromas 
diversos, frasco plástico de 500 ml. A embalagem 
deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 
Identificação, procedência, número do lote, validade 
na embalagem 

QB AO 

2,80 1400,00 

64 15 

Lixeira com pedal plástico, redonda, com diâmetro 
aproximado de 20 em, com tampo do mesmo 
material, afixada ao corpo por sistema de alavanca, 
com revestimento medindo no mínimo 50cm. 

Arqplast 

23,00 345,00 

65 100 

Luva da látex natural, antiderrapante, anatômica, 
cano 	longo, 	para serviços gerais 	de limpeza 
tamanho M, original de fábrica, com CÁ do Min 
Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação 
na embalagem 

Ideatox 

3,70 370,00 

66 100 

Luva de látex natural, antiderrapante, anatômIca, 
cano 	longo, 	para 	serviços gerais 	de limpeza, 
tamanho P, original de fábrica, com CA do Min 
Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação 
na embalagem. 

Ideatex 

3,70 31000 

67 

Macâ, vermelha, 	nacional, frutos de tamanho 

Da Horta 

4,50 405,00 

90 média, grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, 
tenras e com brilho. 



88 180 ,.Iola 

2,10 378,00 

Macarrão Parafuso a base de farinha, massa com 
ovos, 	de 	10 	qualidade 	acondicionado 	em 
embalagem de poilprnplleno transparente original 
de fabrica com 500 Qr. com  vencimento estampado 
na embalagem 

ao iso 

Macauto tipo spaahettl massa com sêmola, do 

.Joia 

2,10 378,00 

14 qualidade, acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente ou em caixas de papel 
resistente original de fábrica com SOOgr, Isento de 
fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, 	com 	espectficaçâo dos 	ingredientes, 
Informações do fabricante e data de vencimento 
estampada 	na embaiagem.de  papei 	resistente 
original da fábrica com 500 Gr, isento do fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, 
com aspectftcaço dos Ingredientes, Informações do 
fabricante e data de vencimento estampada na 
embalagem. 

70 60 
Marqarina vegetal com sal embalaq»i da 500 q, 

Primo 
2,99 179,40 

com Identificação do produto e do fabricante, data 
de fabricação e validade 

71 12 

Milho 	canilc, 	amarelo, 	de 	? 	qualidade, 

zeiI 

1,45 17,40 

acondicionado em 	embalagem de potiproplleno 
transparente original de fábrica com 500 Gr, gritos 
com aspecto brilhoso. 

72 24 

Milho para pipoca 	amarelo, de ? qualidade, 

Zaeil 

2,45 58,80 

acondicionado em embalagem de pollpropfleno 
transparente original de fábrica com 500 Gr grãos 
com aspecto brilhoso 

73 36 

Milho verde acondicionado em embalagem de lata 

coni 

1,30 46,80 

original do fábrica com 200 Gr, com Identificação 
do produto e do fabricante, data de fabricação e 
validade 

74 120 
óieo 	do 	soja 	refinado, 	acondicionado 	em 

Cosmo 
2,85 359,10 

embalagem 	original 	de 	fabrica, 	com 
aproximadamente 900mj, 

75 18 
Ovos de galinha, cor branca, com registro do Da Granja 

4,04 72,72 Ministério da Agricultura. 
76 12 Palito rouco de madeira cxc! 100 Paraná 0,47 5,64 

77 40 
Pano de copa a cozinha: composto de 100% 
algodáo alvejado; medindo (40x60)cm: com bainha; 
na cor branca; sem estampa. 

Lornaer 
3,40 136,00 

78 68 
pano para limpeza do chão 100% algodão, alta 

5M-400 
5,40 367,20 

absorção 	de 	umidade, 	com 	costuras 	laterais, 
medindo no mínimo 45X70cm. 

79 50 
Papei Alumínio, embalagem original de fabrica Wyda 

3,85 215,80 com aproximadamente 7.5 m  45 cm 

80 48 

Papel hiqfônico branco, macio, sem perfume, 

Familiar 

26,50 1.272,00 

picotado e gofrado ou texturizado, 100 54 fibra 
celulósicas, folha simples, rolo com 30mx10crn, 
fardo lOxi, original do fabricante, com composição, 
data do fabricação edo validade 

81 

Passador da cera, de uso domósilco, com espuma 
retangular medindo 4,5x3Ocm, cabo de madeira 
revestido medindo 1,20m, com gancho na ponta 
para pendurar. 

Locateili 

6,20 82,00 
82 100 Pedra Sanitária W Vaso c/suporte SanyBryo 1,45 145,00 

83 100 Erlan 
8,60 860,00 

Pirulito doce vários sabores pacote, embalagem de 
pollpropileno contendo aproximadamente 01 kg. 

84 20 
Prendedor 	de 	roupa, 	formato 	retangular, 	de 
plástico, pacote c/l2und. 4 Estações 

1,50 30,00 

201,60 085 84 
d 	primeira Da Horta 

2,40 cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, 



tenros, sem manchas e com coloração uniforme 

86 39 

Rodo 
Mr. 

Vassouras 
9,80 382,20 

484,00 

corpo do fibra com lâmina em borracha 
reforçada, macia fixada na parto inferior da base 
medindo no mínimo 40 cm, cabo em madeira aprox. 
1,5Cm 

87 100 

Sabão em barra embalagem com 5 unidades de 

GJ 

4,64 

2009 cada, pronto uso, original do fabricante, com 
registro 	do 	Ministério 	da 	Saúde, 	quimico 
responsável, indicação de uso, composição, data de 
fabricação 	e 	de 	validade 	o 	lnformaçes 	do 
fabricante estampado na embalagem. 

88 160 

Sabão em Pó tensoativo,voadjuvante,senerglsta 

Klip 

5,50 825,00 

branqueador 	Ópticos, 	enzimas, 
tamponantescorantes atenuador de espuma,carga 
perfume e água, c/sisturuia No-ativo cx 1kg 

89 60 Sabonete liquido aspecto físico brenioso acidez 
Vera 

22,00 1.100,00 neutra aroma de erva doce 1000 ml 

90 68 

Saco plástico Mira lixo, capacidade para 30 

Lix Forte 

48,50 3.162,00 

2.325,00 

litros, medindo no mínimo 0,59cm de largura x 0.62 
de comprimento, espessura mínima de 0,06 micras, 
original do fabricante, embalagem contendo 100 
unidades. 

91 50 

Saco plástico para lixo, capac. para 50 litros, 
medindo no mínimo 0,60cm de largura x 0,70 de 
comp., espessura mínima de 0,06 deras, original 
do fabrlc, embalagem contendo 100 unidades. 

LhC Forte 

48,50 

92 68 

Saco 	plástico. para lixo capacidade para 100 Lix Forte 

93,00 6.32400 

litros, boca larga especial, medindo no mínimo 
0,80cm de largura x 0,90cm de comprimento, 
espessura mínima de 0,08 micras, original do 
fabricante, embalagem contendo 100 unidades. 

93 68 
Saco plástico, para lixo, capacidade para 15 Lix Forte 

46,50 3.182,00 
litros, 39x58 cm, pacotes com 100 unidades, 
para descarte de lixo. 

94 24 Sal refinado iodado acondicionado em saco de Marfim 
1,30 31,20 polipropileno de 1 kg_. 

95 1200 Saquinho de Gatinho - Plástico p1 colocar talheres Embalado 0,03 36,00 
L 96 1200 Saauinho de Plástico Cl Litro (refrigerante) Embalado 005 60,00 

97 18 
Sola 	em grãos 	acondicionada, 	bem. 	plástica 

Kodilar 
3,45 62,10 

transp. original do fabricante ei no mínimo 500 gr 

98 6 Sustagem, embalagem em lata original de fabrica, 
com aproximadamente 400 gr. Su5ge 38,30 217,80 

99 12 Tampa p1 cojpo descartável de 100 ml Grystal 3,40 40,80 

109 
100  

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor branca 
(100% 	branca), 	super 	resistente, 	de 	rápida 
absorção, primeira qualidade. Pacote com 02 rolos 
da 00 toalhas medindo 20x22cm. 

stylus 

3,25 325,00 

101 120 

Tomate, tipo salada, tamanho médio a grande, de 

Da Horta 

4,50 540,00 

primeira' 
	com 	aproximadamente 	60% 	de 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 
manchas, com coloração uniforme e brilho 

102 15 
Vassoura de palha , tipo caipira com cabo 
tamanho padrão de ? qualidade 

Mr. 
Vassouras 12,00 180,00 

103 33 
Vassoura de polo sintéticq, medindo no mínimo Mr. 

Vassouras 
7,50 247,50 

25x5cm. cabo em madeira rosqueável com no 
minha 1,10 m. 

104 20 
Vassoura, com cordas de nylon , base em madeira 
resistente, 	cerdas 	com 	comprimento 	mínimo 
(saliente) de II em o espessura média de 08mm 

Mr. 
Vassouras 

7,50 150,00 

105 36 

Vinagre 	de 	Álcool 	escuro 	ou 	branco, 

Chemlm 

1,45 52,20 

acondicionado em embalagem plástica original de 
fábrica com no mínimo 750m1 especificação dos 
1ngredienles,infurmaçadafahxicantee data de 	 
vencimento estampado na embalagem 

    

1 

     

 



49.79368  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em RI 49.793,68 
(quarenta e nove mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: O Pagamento será parcelado de acordo com a entrega das 
mercadorias, efetuado no prazo do até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura 
devidamente atestada. 
3.1. Havendo erro na Fatura/Nota Flscalfgedbo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o 
pagamento será sustado, até que a adjudicatória torne as medidas saneadoras neceesárias. 

32 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for Imposta, em virtude de penalidade ou Inadimplêncla, sem que Isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
3.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência 
Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da 
Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGk O Fornecimento das mercadorias em gemi, será 
imediata e terá entrega diárias de forma parcelada após o Recebimento da Requisição emitida pelo 
Departamento Municipal de Compras, no Município de Deodápolls/MS. 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA: A vigência desse contrato será, contados da 
assinatura deste Instrumento, até o dia 31 de dezembro de 2014. Podendo ser 
prorrogado, desde que haja interesse das partes 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. Sem prejuizo das demais disposições 
deste Contrato e dos termos do Processo de Pregão n° 01412014. constituem obrigações da 
CONTRATADA. 
6.1. Fomecor as mercadorias nas condições, no preço e no prazo estipulados na 
proposta, no podendo este ser superior ao limite estabelecido na Cláusula Segunda 
deste Contrato; 

6.2. Fazer a entrega das mercadorias diariamente no local designado pelo Setor de 
Compras, na sede do Munielpio e nos distritos de Deodápolls/MS, sem que implique 
acréscimo no preço constante da proposta; 

6.3. As mercadorias deverão ser Acomodadas em embalagens, próprias para Alimentos. 

6.4. As mercadorias deverão se adequar as seguintes disposlções 

• Deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem, medida, quantidade, 
marca, sabor...) 

• Deverão estar de acordo com as ResoluÇões - RDC c39  e 40 da ANVISA, que bata da 
Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Enlatados; 

• Ter registros definitivos no Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde e/ou estarem 
adequados ão Resoluções 22 e 23 de 15 de março de 2000, do Ministério de Saúde; 

• Prazo do validade impresso nas embalagens; 
• Deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no 

mmmc 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do 
seu recebimento definitivo. 

• Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as 
operações de transporte e descarga no local indicado da entrega na sede e nos distritos do 
município. 

o Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não estiver 
dentro da conformidade, será desprezada; 

6.4. Substituir as mercadorias que apresente(m) Irregularidade(s), quando da 
conferência pelo Departamento de Compras, de que trata o subitern 7.3 da Cláusula 
Sétima, Imediatamente; 



6.4.1. Estando em mora a CONTRATADA, o prazo para substituição das mercadorias, 
de que trata o Item 6.4, no interromperá a muita por atraso prevista no parágrafo 
segundo da Cláusula Décima Segunda; 

6.5. Manter todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Pregão no 
014/2014, durante a execução do Contrato. 

CLÁUSULA SEI1MA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Sem prejuízo das demais disposições deste 
Coti - o e dos termos do Processo de Pregão Presencial ti0  014/2014 constituem obrigações do 
Município: 
7.1. Efetuar o Pagamento no Valor estipulado na Cláusula Segunda; 

7.2. Exigir o cumprimento rigoroso do todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente Contato; 

7.3. Fiscalizar o conferir as memadortas, verificando especlficaçao, marca validada e pesagem e qualidade 
através do Departamento de Compras, se os mesmos estão condizentes cern a Pronosta de Preço 
vencedora; 

7.4. Manter um local adequado para a armazenagem das mercadorias licitadas 

7.5. Fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando solicitada. Informações formais à 
CONTRATADA, tendo em vista orientá4a sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a execução do 
presente contato. Proporcionando à Contatada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente o Contrato 

CLÁUSULA OITAVA - CESSÀO OU TRANSFERNCIA O presente contrato não poderá ser cedido ou 
transferido a terceiros, total ou parcialmente. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições presentes neste 
instrumento contratual, fica dele fazendo parte Integrante, a Proposta apresentada pela CONTIITADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO: Fica afastada qualquer hipótese do 
reajuste do valor estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual podo 
ser operada: 

11.1. Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos 
Incisos 1 à XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93; 

112. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte 
interessada em rescindir o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, com 
30 (trinta) dias de antecedência; 

11.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as 
conseqüências previstas no art. 80, inc)sos 1 a IV, ambos da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: O descumpiimento das 
condlØes estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades 
previstas na Lei n° 10.520/2002 e legislação complementar. 

12.1. A COWrRATADA, em conformidade com oArL 70  da Lei rf 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municípios o será descredenclada no SICAF, ou nos 
sistemas do cadaslramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do Art. 40  da referida Lei, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e nas demais coniinações 
legais asseguradas o direito à prévia e ampla defesa, se: 
12.1.1. Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 

12.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

12.1.3. Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato; 



À, 
1' Marques 
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12.1.4. No mantiver a proposta, injustificadamente; 
12.1.5. Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato. 
12.1.6. Comportar-se de modo Inidõnso; 
12.1.7. Cometer fraudo fiscal. 
12.2. Pala Inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo dascumprimento de normas de 
legislação de segurança, de saúde, trabalhista, fiscal, previdenciárla, comercial e demais pertinente a 
execução do objeto contratual, o Município podará, garantida a prévia defesa, aplicar â CONTRATADA as 
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta 
corresponderá à 10% (dez por cento) do valor contratado; 

12.2.1. As eventuais multas aplicadas no eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, 
perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do contrato; 

122.2. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicado a esta multa de 5% 
(cinco por cento) sobro o valor contratado; 

12.2.3. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação, para 
recorrer das panas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada 
como aceIta na forma como foi apresentada; 

12.2.4. Os valores apurados a titulo de muita serão retidos quando da realização do pagamento à 
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente após a 
notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados ao 
cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação 
Orçamentária: 09.18 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.0404 - Atenção Básica 2038— Manutenção da 
Menção Básica 3.3.90.30.00 —Material de Consumo 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro da Comarca do 
Municipio do Deodápolis, Estado do Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem certas o ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 02 
(duas) vias de Igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

P/Contratada 

Testemun 

Orlinóod. r,- to t'uza 
RG. 24.2. .155-0 SSP/SP 
CPF 09 .673.758-79 

Uecdápolls - MS, 09 de junho de 2014. 


